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GRIGORE VIERU: THE POET OF THE MOR-
NING AND THE SOLAR JOY

Born and raised in the cradle of  nature and being 
permanentely connected to the mysteries of the cos-
mic universe, Grigore Vieru has always been aware 
of the fact that he was the legitimate son of the ve-
getable nature. This is one of the reasons his poe-
try is chromathically embelished by fl oral symbols, 
found especially in the folklore. This archaic style 
has its roots in the moments of celebration from his 
mother’s clay house, when the walls of the chambers 
were dressed in all kind of fabrics, like grooms. The-
se elements are found in Eminescu’s maturity poetry 
as well, except the fact that the star and other cosmic 
elements seem to be „woven” in the sky, illustrating 
the cosmic connection between the two poles of the 
Universe, earth and heaven, human and divine. On 
the other hands, as the hermeneutic from Husi obser-
ved, the poet identifi es the communication and his 
mother’s eternal life in the vegetable nature: ” The 
vegetable nature, according to Vieru is the real su-
blimation of his dead mother, brought to a new life 
because  she is immortal and continues to live in the 
home, green grass or fl owers ’’.

Până în prezent, în Republica Moldova şi Ro-
mânia, au fost editate peste douăzeci de studii mo-
nografi ce dezbătând cele mai diverse aspecte ale 
operei lui Grigore Vieru (1935-2009), poetul cel 
mai îndrăgit al românilor de pretutindeni... Fapt 
unic, care vorbeşte în mod elocvent despre popu-
laritatea fără seamăn a poeziei lui orfeice şi mesi-
anice. Au semnat critici şi istorici literari cu nume, 
distinşi publicişti şi lingvişti, poeţi şi preoţi de sea-
mă, cărturari şi îndrăgostiţi ai verbului vierean plin 
de vrajă. Duminica mare a lui Grigore Vieru [1] a 
criticului şi istoricului literar Theodor Codreanu din 
Huşi (România) se numără printre cele mai repre-
zentative  şi incitante lucrări care propun cititorului 
o imagine critică asupra poetului basarabean pe cât 
de multiaspectuală, pe atât şi de substanţializată. 
Autorul surprinde şi sistematizează diferite atitudini 
critice cu privire la opera lui Vieru, operând cu ca-
tegorii ontologice şi estetice largi. Încercările sale 
hermeneutice îl apropie de estetica şi aparatul critic 
al lui Mihail Dolgan, dar şi de cele ale lui Mihai 

Cimpoi. De fapt, prin aceşti doi mari cărturari ai Ba-
sarabiei, Theodor Codreanu aprofundează, în primă 
fază, opera lui Vieru, ca apoi, să intuiască momente 
inedite, originale în demersu-i critic atractiv.

Savant de mare probitate profesională, 
Theodor Codreanu, are mai întâi grijă să treacă în 
revistă principalele opinii care au fost lansate ante-
rior, inclusiv consacrarea unională. Scriitori, tradu-
cători şi critici din republicile ex-sovietice au obser-
vat cu toţii, în primul rând, naturaleţea, spontanei-
tatea, conştiinţa artistică şi ontologică (deosebită) a 
lui Grigore Vieru, motiv pentru care, în republicile 
lor, l-au tradus, l-au comentat sau chiar l-au introdus 
în manualele şcolare, în cărţile pentru copii. Temele 
majore ale liricii sale ajung astfel să fi e cunoscute 
de marii critici din URSS. De exemplu, criticul rus 
Iurii Surovţev, remarcând motivele poetice ale 
lui Vieru, scria în ziarului ofi cios „Pravda”: „Gr. 
Vieru are darul de a ridica plasticitatea versurilor 
sale până la monumentalitate, de a ne comunica – cu 
desăvârşire real, concret, vizibil şi auditiv – măreţia 
a ceea ce este necesar omului. Pacea. Munca. Iubi-
rea. Şi ca o întruchipare a tuturor acestora – Mama. 
Mama-Patrie şi mama ta, despre care poetul a scris 
cutremurătorul său Reazem [2]. În timp ce Guram 
Asatiani, într-o carte scrisă în 1981, a fost atras de 
obsesia poetului moldovean faţă de problema recu-
perării limbii strămoşeşti: „La Vieru, care tinde să 
pătrundă în cele mai complexe alternative ale con-
temporaneităţii, am găsit răspuns la problema lim-
bii care-i frământă acum pe literaţii sovietici: poetul 
trebuie să aibă senzaţia forţei primordiale a cuvân-
tului faţă de materialul verbal” [3, p. 35].

O deosebită atenţie acordă autorul monografi ei 
criticii autohtone din Republica Moldova, realiza-
tă de „vierologii” Mihai Cimpoi şi Mihail Dolgan. 
În micromonografaia de debut „Mirajul copilăriei” 
(1963), Mihai Cimpoi, observă Theodor Codreanu, 
surprinde puterea lui Grigore Vieru de a converti 
audibilul în vizual, adică temporalul în spaţial, fără 
a cădea în pitorescul acuarelei; la poetul basarabean 
tema copilăriei se întregeşte cu o aură erotică, din 
care nu lipsesc suferinţele aspre, anumite drame ale 
pământului roditor: „Majoritatea versurilor lui Vie-
ru au caracter de împărtăşire cu misterele pământu-
lui şi ale universului, unele sunt cântece de lume sau 
ceremoniale care relevă o comunicare erotică cu tot 
ce ne înconjoară, o cucernică înfi orare în faţa feno-
menelor, de unde şi aerul de ritual, de baladă sau de 
legendă” [4]. 

Vorbind despre realizările exegetului Mihail 
Dolgan cu privire la interpretarea operei vierene, 
Theodor Codreanu accentuează ideea prezenţei unui 
critic original, care se preocupă nu doar de temele 
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convenţionale arhicunoscute printre care: (anti)răz-
boiul, idealurile umaniste, poezia pentru copii, con-
siderate la modă de critica literară, ci şi de teme „cu 
adevărat reprezentative ca imaginea mamei, drama 
Basarabiei ş.a., dar cred că studiul cel mai impor-
tant al lui Mihail Dolgan despre poet este Dialogis-
mul discursului liric al lui Grigore Vieru, publicat 
în volumul Literatura română postbelică (1998). 
Într-adevăr, poezia lui Grigore Vieru este colocvia-
lă, iar nu monologală, ca în cazul majorităţii liricilor. 
S-ar putea să fi e particularitatea cea mai pregnantă 
a tipului de modernitate cultivat de Vieru” (mono-
grafi a recenzată, p. 66). Tot la M. Dolgan, Theodor 
Codreanu găseşte inedită comparaţia „frapantă” pe 
care o face cu poetul francez Alain Bosquet: „Poema 
din 1984 a lui Alain Bosquet Unde e pâinea? sea-
mănă izbitor cu celebrul Formular vierean. Mihail 
Dolgan crede că e vorba de vădite infl uenţe tacite. 
Se ştie că poezia Formular a avut ecou, la vremea 
ei, în Franţa, Finlanda, Bulgaria, Germania, Rusia şi 
în republicile ex-sovietice. Mai mult, Alain Bosquet 
a tradus din poezia românească în franceză, dar şi 
din poezia din fostele republici sovietice, cunoscând 
lirica lui Grigore Vieru”[op. cit. p. 68].

Theodor Codreanu observă că în România inter-
venţiile critice, reacţiile sunt mult mai puţine decât 
în Republica Moldova şi, de cele mai multe ori, ros-
tite în funcţie de tabără, dar acest fapt este pus sub 
aspectul că autorul basarabean este „gustat” de pu-
blicul larg, exceptând câteva situaţii de altă natură, 
apărute abia după 1989. Cert este că odată ce poetul 
şi-a atins visul, acela de a călca pe pământ româ-
nesc, au şi apărut primele reacţii critice acuzatoare. 
Relevante sunt cele publicate în reviste, antologii, 
monografi i sau dicţionare semnate de Nichita Stă-
nescu, Marin Sorescu, Eugen Simion, Nicolae Ma-
nolescu, Alex Ştefănescu, Adrian Păunescu, Victor 
Crăciun, Edgar Papu, Ion Rotaru, Stelian Gruia, Fă-
nuş Băileşteanu, Virgil Nistru Ţigănuş etc. 

Un aspect care ne atrage atenţia sunt cele Zece 
argumente pentru intrarea în „canonul literar”, în 
care autorul monografi ei insistă argumentat asupra 
faptului că specialiştii, cititorii în genere trebuie 
să-l considere pe poetul basarabean ca făcând parte 
din adevărata istorie a literaturii române. Desigur, 
tonul este unul polemic, materialul fi ind redactat 
imediat după trecerea poetului în nefi inţă. Practic, 
criticul cere canonizarea literară a poetului basa-
rabean, chiar dacă recunoaşte că acesta nu este, în 
spaţiul românesc, o personalitate de talia lui Emi-
nescu: „Această recunoaştere, imediat după moar-
te, poate să însemne intrarea în canonul literar în 
împrejurări singulare, dar, poate fi  şi un dezavan-
taj, depistabil ceva mai târziu. În orice caz, Vieru 

a fost canonizat, înaintea criticilor, de către popor, 
prin participarea naţională la înmormântare, încât 
se poate spune, vorba cronicarului, că l-a îngropat 
ţara”[op. cit., p. 121]. Reproducem aici şi cel de-
al şaselea argument, în care Th. Codreanu, pe linia 
inaugurată de M. Dolgan, vorbeşte despre conşti-
inţa estetică a Cărţii poetului basarabean: „Simţul 
canonic al lui Grigore Vieru, ca supremă conştiinţă 
estetică, s-a refl ectat în uriaşa trudă a Cărţii. Ştia că 
un mare poet nu poate să scrie decât o singură Car-
te, la care el a trudit întreaga viaţă: o singură carte, 
dar arată adânc şi semănată bine, cum zice într-o 
mărturie. Această atitudine contrazice părerea unora 
că estetica lui Vieru este una tradiţionalistă, anacro-
nică. Conştiinţa estetică a Cărţii este una modernă, 
de care a fost obsedat unul dintre marii întemeie-
tori ai modernităţii, Mallarmé. Numai Eminescu, în 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea, a mai avut 
această exigenţă pe care a împins-o până la ultime-
le consecinţe ale perfecţiunii estetice. Vieru a fost 
veşnic nemulţumit de forma poemelor sale, lucrând 
multe variante, grijă pe care el a extins-o şi asupra 
articolelor”[op. cit., p. 124].

Grigore Vieru nu a fost doar poet al cetăţii, aşa 
cum adesea a fost supranumit, ci, mai mult, a ieşit 
în cetate luptând pentru cauzele sale spirituale şi ale 
familiei extinse – naţiunea. În acest sens, Nicolae 
Dabija aprecia că poetul s-a identifi cat nu doar cu 
sine, ci cu fi inţa colectivă, fi ind astfel mai mult decât 
un poet, fi ind un destin. Destinul tragic al naţiunii 
este, în fond, destinul poetului. Suferinţele mamei 
sunt suferinţele patriei, şi invers. Conştiinţa civică 
a poetului porneşte din satul natal, din casa de lut a 
mamei când, copil fi ind, poetul descoperă o limbă 
asemănătoare rostită de ţăranii ce trudeau dealurile 
satului Miorcani, situat pe partea dreaptă a Prutului. 
Batjocorirea familiei sale prin confi scarea pămân-
tului, batjocorirea bisericii prin transformarea lă-
caşului în magazie militară, precum şi batjocorirea 
şcolilor prin înlocuirea abecedarelor şi a învăţători-
lor, starea constantă de război, toate construiesc dra-
ma poetului, drama întregii Basarabiei, pe care, cu 
măiestrie, Gr. Vieru a conturat-o cu lacrimi în vers: 
„Întreaga fi inţă basarabeană, batjocorită şi umilită 
timp de două veacuri de către stăpânele purtătoare 
de cnut, s-a aciuat răbdătoare în fi rea acestui bărbat 
şi, deodată, s-a produs acea ieşire-din-ascundere pe 
care grecii de felul lui Platon o numeau alétheia. A 
ieşit  din ascundere,  prin Grigore Vieru,  inconştien-
tul  colectiv,  cum  îl  numea C. G. Jung, iar meritul 
de căpătâi al basarabeanului e că s-a lăsat invadat, 
personant (cum ar zice Blaga) de acesta şi, astfel, 
poetul a fost hărăzit să devină reprezentativ nu pen-
tru o modă, nu pentru cine ştie ce experimente poe-
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tice, nu pentru jonglerii de vorbe, ci pentru destinul 
neamului românesc”[op. cit., p. 140].

Relevante, din punct de vedere critic, sunt situ-
aţiile comparative pe care Th. Codreanu întrevede  
între temele abordate în lirica profund ontologică a 
lui Grigore Vieru şi cea a lui Nichita Stănescu sau 
George Bacovia. De exemplu, problema maternită-
ţii discutată în oglinda Vieru-Bacovia capătă rezo-
nanţe speciale în simbolistica poeticii universale: 
„…Bacovia (…) a sublimat netipic prezenţa mamei 
în simbolismul ontologic al elementelor primordia-
le pământul şi apa, care invadează imaginarul său 
poetic. Şi asta în perspectiva a ceea ce am numit ne-
gativul stilistic, „produsul”-grund al „complexului 
Bacovia”. Grigore Vieru, în schimb, reconverteşte 
negativul existenţial (necurmatele suferinţe ale co-
pilăriei şi ale adolescenţei, asupra cărora poetul a 
insistat în nenumărate rânduri), în pozitiv fi inţial şi, 
mai departe, stilistic, confi rmând încă o dată „anti-
bacovianismul” său din oglindă. Nici Vieru şi nici 
Bacovia nu pot intra în cadrele psihologiei abisale 
a „bastardului”. Dar dacă ei au putut fi  asimilaţi cu 
„orfanul”, în chip amăgitor Bacovia, însă declarat – 
la Vieru, şi aici trebuie foarte atent nuanţate faptele, 
fi indcă autorul basarabean nu s-a lepădat niciodată 
de fi inţa mamei reale în căutarea alteia mai „bune”, 
încât, din acest punct de vedere, el nu mai are ni-
mic din visătoria romantică, de care uneori a fost 
acuzat sau etichetat. Dimpotrivă, întreaga lui fi inţă 
„se umple” absorbant de fi inţa mamei, încât pon-
derabilul devine imponderabil, pe când golirea de 
fi inţa mamei reale, la Bacovia, transformă orice im-
ponderabil în greutatea de plumb ce anunţă căderea 
în vid. Nu e de mirare că fi inţa mamei vierene se 
înalţă”[op. cit., p. 145]. Criticului Mihai Cimpoi i se 
pare, pe bună dreptate, originală ipoteza lui Theodor 
Codreanu în care ni se precizează că Grigore Vieru 
ne poate apărea ca un Bacovia întors: „un Bacovia 
à rebours, chiar de la nivelul sociologiei succesu-
lui. E cel dintâi izbitor contrast dintre cei doi poeţi 
cu structură antropologică asemănătoare”. Potrivit 
lui Mihai Cimpoi „Paradisul copilăriei lui Bacovia, 
alintat de maică-sa, cunoaşte o inversare, în cazul 
lui Vieru, a cărui copilărie infernală se toarnă în ti-
pare materne paradisiace, prezenţa mamei umplând 
golurile” [5, p. 339].

Analizând cunoscutul poem al lui Grigore Vie-
ru În limba ta, poem dedicat lui A. Mateevici, Th. 
Codreanu crede că poetul şi-a făcut din harul şi ra-
ţiunea sa un scut de apărare a limbii române, limba 
acelora îngropaţi sub pietrele Prutului. Cu o alură 
mai mult fi ravă, dar misterioasă, decât de luptător, 
poetul crede că a sa este menirea să păzească limba 
maternă, cu atât mai mult cu cât el este acela care 

făureşte în cuvânt. Altfel spus, Vieru poartă senti-
mentul că Poetul este însăşi creaţia exclusivă a lim-
bii strămoşeşti. De aceea unul din aforismele sale 
răsună aşa: Toate zilele mele izvorăsc şi se înalţă din 
adâncul şi din puterea Limbii Materne. 

Totodată, criticul de la Huşi admite ipoteza că 
Grigore Vieru nu s-a mulţumit doar cu ideea de a 
fi  o personalitate rezistentă prin cultura limbii şi a 
poeziei sau un gazetar şi tribun incomod pentru re-
gimurile care s-au perindat la putere, ci, mai mult, a 
căutat să restaureze tezaurul arhaic al poporului său, 
„scormonind” în folclor cele mai frumoase cântece 
şi idei. De aici Mihai Cimpoi va identifi ca în poezia 
şi aforistica [6] lui Vieru, existenţa unei veritabile 
fenomenologii a spiritului românesc. Stările liricii 
arhaice ale poetului vin din dureroasa sfâşiere ge-
ografi că produsă de graniţa de pe Prut, din dorinţa 
de a se întoarce acasă, în inima Carpaţilor. Herme-
neutul român vorbeşte, ca şi Mihai Cimpoi, despre 
destinul ulisian pe care îl are Basarabia şi Poetul.  

Odată cu programul de recuperare a limbii ma-
terne, poetul recuperează folclorul, casa natală, pa-
tria şi, nu în cele din urmă, fratele. Mitopo(i)etica 
lui Grigore Vieru este una a fraternităţii, chiar în 
sensul cel mai înalt, biblic. Cu toate acestea, auto-
rul suportă dezamăgiri atunci când fratele român îi 
întoarce spatele, atunci când apa Prutului nu mai 
poartă limpezimea ochilor divini. Totuşi, Th. Cod-
reanu descoperă în poet un sufl et mereu optimist: 
„În recunoaşterea fratelui de către frate, Grigore 
Vieru îşi pune toate nădejdile şi cu această aşteptare 
a descins el în România, unde, din păcate, unii l-au 
primit nu cu pâine, ci cu pietre. Degeaba a venit 
libertatea – zice poetul – dacă fraţii nu se cunosc 
între ei. Deplânge faptul că apele Prutului nu mai 
au limpezimea ochilor lui Dumnezeu, pentru ca în 
oglinda lor să se poată privi şi să se recunoască fra-
ţii. Cum el nu are „pesimismul” lui Bacovia, cel la 
care apele-oglinzi nu se limpezesc niciodată, are op-
timismul recunoaşterii fraterne”[op. cit., p. 209]. În 
doar câteva linii ordonatoare în acest capitol criticul 
român ne convinge că avem a face cu trei etape în 
ceea ce priveşte ascensiunea tribunului, luptătoru-
lui Grigore Vieru: prima este aceea a rezistenţei prin 
poezie, reductibilă la protejarea limbii materne; cea 
de-a doua e depăşirea simplei rezistenţe prin con-
fruntarea cu realitatea ideologică; iar cea de-a treia 
priveşte reintegrarea cu patria-mamă, realizarea 
concretă a programului întregirii.  

Începând abia cu al treilea capitol – Paideium 
– al monografi ei sale, Theodor Codreanu intră în 
universul liric vierean. În această parte a lucrării 
criticul discută detaliat elementele care construiesc 
matricea poeziei vierene, pronunţându-se structurat, 
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fără a se hazarda asupra vreunei situaţii estetice, cu 
privire la temele pe care, deja, le-am recunoscut şi în 
aria de interes a altor critici. Totuşi, există în aborda-
rea lui Th. Codreanu o puternică infl uenţă venită în 
special din partea criticilor basarabeni Mihai Cim-
poi şi Mihail Dolgan, în special în folosirea tehnici-
lor hermenutico-fi losofi ce (cum adesea întâlnim la  
M. Cimpoi),  precum şi a  analizelor semiotic-este-
tice (cum adesea întâlnim la M. Dolgan). Mai e la 
mijloc ceva, capacitatea criticului de a se desprinde, 
la un moment dat, de modelele sale şi de a investiga 
în manieră personală, eseistică-artistică şi polemi-
că, anumite motive întâlnite în poezia lui Vieru, pu-
nându-le în comparaţie cu motivele altor poeţi con-
temporani. În fi ne, linia directoare care traversează 
lirica viereană, conturată de criticul Th. Codreanu, 
este structurată tematic pe mai multe paliere, semn 
că hermeneutul român operează în zona criticii după 
principiile călinesciene, unind în discursul său atât 
funcţia majoră a motivelor poetice, stilul cât şi func-
ţia estetică a limbajului. În acest sens, pe culoarul 
structural axial deschis de către critic întâlnim inter-
pretările făcute pe tema copilăriei (focarul energiilor 
primare, izvorul adamic, cu lacrima lui salvatoare); 
tema principiului matern care, în imaginarul poetic 
vierean, are întâietate; tema originilor, casa părin-
tească reprezentând centrul fi inţial, centrul lumii, 
locul de refugiu în linişte(a) (universului), dar şi 
de întoarcere la sânul matern; feminitatea este şi ea 
adusă în dezbatere, acordându-i-se o atenţie deose-
bită (criticul subliniază că pentru poet, orice feme-
ie este o repetiţie cu diferenţă ontologică a mamei 
primordiale, avându-se adesea în vedere dialectica 
drumului alb-verde / alb reprezentând drumul ma-
mei, cel verde reprezentând drumul iubitei, în timp 
ce împreună – împletite – conştiinţa trecerii irever-
sibile a timpului); în ocheanul criticului întâlnim 
şi tema fi inţei vegetale (poet al relaţiei natură-cos-
mos); poetica elementelor (narcisismul, orfi smul, 
polifonismul, muzicalitatea); relaţia sacru-religios, 
toposul morţii (dialogul cu moartea), toposul lumi-
nii (zorile, apa – divină), a Duminicii Mari.   

Ca şi criticii basarabeni Mihai Cimpoi şi Mi-
hail Dolgan, care şi-au îndreptat judecăţile de va-
loare către relaţia poezie-copilărie, Th. Codreanu 
ne (re)introduce în zona tematică, aducând pe de 
o parte consideraţii inedite, comparative, iar pe de 
altă parte, o fi gură aproape geometrică ce ar putea 
ajuta posibilul cititor al poeziei vierene să înţelea-
gă de ce poetul  basarabean a rămas toată viaţa sa 
un copil pur, ca o Idee a lui Platon. Examinând în 
ansamblu contribuţia lui Th. Codreanu cu privire 
la critica adusă acestei teme, observăm că întreaga 
operă viereană se înfăţişează sub forma unui cerc, 

în centrul căruia există un punct puternic (motivul 
maternităţii). În jurul acestui punct gravitează toate 
celelalte teme, printre care acea a copilăriei, a ma-
mei şi femeii, precum şi tema originilor, casa ca 
loc primordial, ordonator al lumii. Criticul apasă pe 
ipoteza că poetul basarabean are deplina conştiinţă 
că se identifi că arhetipal cu etnia şi umanitatea sa, 
de unde „cel mai sigur punct arhetipal atoateadu-
nător este chiar copilăria. (…) Ca să-l parafrazăm 
pe Protagoras, pentru Vieru, copilăria este măsura 
tuturor lucrurilor. De exemplu, ţara şi zăpada se 
măsoară cu copilăria: Câtă zăpadă şi câtă ţară în 
copilăria mea! În consecinţă, Basarabia nu poate fi  
altceva decât un copil. Numai că un copil în scutece 
de sârmă ghimpată, rupt de la sânul mamei” [op. 
cit., p. 216-217]. Am putea spune că Theodor Co-
dreanu polemizează cu Mihai Cimpoi pe principiul 
central al liricii vierene. Dacă pentru M. Cimpoi  
motivul maternităţii reprezintă punctul central, Th. 
Codreanu promovează un alt punct de vedere, anu-
me principiul infantil, cel al copilăriei. Relevante 
sunt interpretările făcute la poemele Pădure, verde 
pădure  sau Făptura mamei. 

Din critica lui Th. Codreanu desprindem o răs-
turnare de situaţie. Principiul de bază al creaţiei vi-
erene, maternitatea, se întemeiază, la rându-i, pe alt 
punct central, care este, aşa cum am precizat mai 
sus, copilăria. Argumentul este cu atât mai viguros 
cu cât criticul aduce în dezbatere comparatistă atitu-
dinea eminesciană şi bacoviană: „Unii ar putea lesne 
specula că Vieru a rămas pe treapta orală, maternă 
a erosului, de unde şi rolul central acordat mamei în 
universul său poetic. De facto, „principiul” matern 
al mitului său personal se fundează, la rându-i, pe 
un alt grund, pe legea abisală a creativităţii paideu-
mice a copilăriei. Asta înseamnă să recunoaştem că 
pentru Grigore Vieru nu principiul matern este izvo-
rul izvoarelor, cum s-a afi rmat de către majoritatea 
comentatorilor săi, pe urmele solidei demonstraţii a 
lui Mihai Cimpoi, ci chiar copilăria cu lacrima ei cu 
tot şi care nu devine niciodată perlă, ci se conservă 
în întreaga ei puritate ontologică.

Născut şi crescut în leagănul naturii, fi ind astfel 
conectat la tainele universului cosmic, Grigore Vie-
ru a ştiut în permanenţă că este fi ul legitim al naturii 
vegetale, motiv pentru care poezia sa este cromatic 
îmbogăţită de simboluri fl orale, întâlnite în folclor. 
„Natura vegetală este, la Vieru, sublimarea mamei 
reale după moarte, adusă, altfel spus, la o nouă via-
ţă, căci mama, înălţată la steaua ei, este nemuritoare, 
ea continuă să trăiască în patrie, în iarbă, în fl ori” 
[op. cit., p.248]. 

În cromatica verdelui care ne vede poetul sur-
prinde prezenţa divinităţii, care, dacă ne iubeşte, 
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îşi arată infi nitatea Sa din ipostaza de iarbă. Iarba 
devine în imaginarul poetic vierean un element pri-
mordial, din care pot fi  descoperite adevăratele în-
ţelesuri ale copilăriei, ale iubirii, ale cosmosului. În 
acest verde este cuprinsă întreaga natură organică, 
vegetală şi astrală. Păsările, albina, apa divină prin 
semnul rouăi, crângul, pământul, fl orile, femeia, co-
pilul, stelele, luna – toate cunosc sângele dragostei, 
care, potrivit poetului, este clorofi lic. Descoperind 
această stare cosmică, unică în literatura contempo-
rană, poetul basarabean va izbăvi până şi moartea. 
E o glorie veşnică a iubirii, a suprapunerilor şi îm-
binării elementelor. Datorită unor elemente croma-
tice de natură romantică, s-a lansat opinia că poetul 
ar fi  un romantic în toată regula. Criticul Th. Cod-
reanu, chiar dacă proclamă existenţa verdelui de 
Vieru apreciază totuşi că avem a face cu un alt tip 
de romantism, faţă de cel întâlnit la Hölderlin sau 
Eminescu. Poetul basarabean ia şi din romantism, 
şi din sămănătorism, şi din simbolism, şi din post-
modernism atâta cât crede că are nevoie să-şi înfă-
ţişeze poezia solară. De altfel, Th. Codreanu argu-
mentează că Grigore Vieru este un poet al dimineţii, 
al răsăritului de soare, al lacrimii de rouă. Prăbuşi-
rea totului vegetal, spune criticul, ar însemna pen-
tru poet o catastrofă cosmică, motiv pentru care în 
multe din poezii intrăm în zona liturgică: „vegetalul 

fi ind cosubstanţial trupului Mântuitorului ca pâine 
de împărtăşanie”[op. cit., p. 257]. 

În concluzie, subscriem la această frumoasă 
metaforă critică, ce-l proiectează pe Grigore Vieru 
în cea mai atrăgătoare lumină: „Fiind un bacovian 
de contrast, Vieru a abandonat (asta e o certitudine) 
şi alchimia negativă, atât de paradoxală. Reamin-
tesc, alchimiştii voiau să transmută plumbul în aur. 
Bacovia a procedat à rebours: a degradat aurul în 
plumb. Grigore Vieru transformă vegetalul în aur. 
Florile lui nu mai sunt de plumb, ci sunt fl ori de aur, 
fl ori de lumină” [op. cit.., p. 258]. 
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